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CẬP NHẬT THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG 

Chúc mừng Năm mới từ 
Moorebank Logistics Park
Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho đến tất cả mọi người 
trong cộng đồng khi chúng tôi chia sẻ với quý vị bản tin cuối 
của năm 2021 và đúc kết những gì đã thực hiện uspoh năm đầy 
thử thách cho tất cả mọi người trong cộng đồng và khắp New 
South Wales.

Năm thứ tư của việc xây cất của chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi 
tình trạng phong tỏa toàn tiểu bang do Covid và các hạn định 
của lực lượng làm việc và việc đình hoãn xây cất có liên quan. 
Tuy nhiên, năm nay vẫn chứng tỏ là 12 tháng đầy hiệu quả khi 
chúng tôi làm việc hướng đến việc hoàn tất một đề án giúp định 
hình cho thành phố và tạo ra gần 7.000 công việc làm, giảm 
được việc di chuyển xe cộ hạng nặng trên M5 và các con 
đường khác khoảng 2.700 lượt mỗi ngày, giảm được khí thải 
nhà kính 110.000 tấn mỗi năm và tạo nền móng cho tương lai 
của Moorebank là một trung tâm chủ yếu trong thành phố mới 
Western Parkland City.

Trong khi chúng tôi đã thành tựu rất nhiều trong năm nay (xem 
bên trong), một trong những kết quả đáng hài lòng nhất là sự 
nối kết tích cực với cộng đồng vẫn tiếp tục và giảm được các 
than phiền của cộng đồng chỉ còn 16 lần trong năm (tính đến 
cuối tháng Mười Một), một thành quả mà chúng tôi rất hãnh 
diện tính theo tầm mức của đề án là tương đương kích cỡ toàn 
bộ Khu Thương mãi Trung tâm (CBD) của Sydney. Chúng tôi 
thường xuyên nhắc nhở đội ngũ làm việc của chúng tôi về tầm 
quan trọng của việc giảm thiểu tác động của họ đối với cộng 
đồng và sự làm việc một cách có ý tứ – nhất là trong những 
công tác thực hiện vào buổi tối – do đó chúng tôi hài lòng khi 
thấy điều này giúp làm giảm các quan ngại của cộng đồng.

Chúng tôi chúc quý vị có được một kỳ nghỉ lễ an toàn và chúng 
tôi mong đợi trở lại vào năm 2022 để tiếp tục đem đến đề án 
này có tầm mức quan trọng toàn quốc.

Cảm ơn các tình nguyện viên 
cộng đồng 
Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thành viên thiện 
nguyện Ủy ban Tư vấn cộng đồng (Community Consultative 
Committee) về sự đóng góp liên tục của họ vào đề án.

Fiona McNaught, Ian Pryde, Jeffrey Thornton, Michael Russell, 
Sharyn Cullis và John Anderson đều đã phục vụ trong vai trò 
của họ kể từ 2019, cung ứng phản hồi về các kế hoạch và 
hoạt động của đề án, thay mặt cộng đồng rộng lớn để nêu ra 
các câu hỏi, chia sẻ thông tin chính yếu với mạng lưới của họ 
và đưa ra các đề nghị.

Các đại diện cộng đồng này có nối kết với Chủ tịch Ủy ban 
Tư vấn Cộng đồng (CCC Chair) là Dr Colin Gellatly (do Bộ Kế 
hoạch, Công nghiệp và Môi trường (DPIE) bổ nhiệm) và đại 
diện Hội đồng Thành phố Liverpool là Luke Oste.
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2021 là một năm bận rộn cho các người thuê mới đang dọn vào Moorebank Logistics Park.

2021:  
Một năm đã qua
Trong khi 2021 là một năm thử thách để 
thực hiện một đề án xây dựng do có các 
thử thách của sự phong tỏa và các hạn 
định, chúng tôi phấn khởi với các tiến 
triển đã có được trong 12 tháng qua.

Chúng tôi đã chào đón một số người 
thuê mới nơi Moorebank Precinct East 
tại kho xưởng đã hoàn tất trong những 
tháng đầu năm, kể cả việc xuất hiện của 
Catch sau việc rút lui của Target khỏi thị 
trường địa phương. Những người lái 
xe ngang qua Moorebank Avenue cũng 
sẽ thấy bảng hiệu của Catch xuất hiện 
trong những tuần gần đây.

Năm nay cũng là năm mà chúng tôi xây 
dựng và đưa vào xử dụng con đường 
tránh đã được nâng cấp đáng kể cho 
Moorebank Avenue để được xử dụng 
trong lúc các nhà thầu của chúng tôi xúc 
tiến việc nâng cấp đường xá lớn lao hơn 
nữa trong khu vực. Phẩm chất của con 
đường tạm đó cũng giúp cho những 
người di chuyển trên đường biết được 
các cải tiến sắp đến khi chúng tôi tiếp 
tục thực hiện nhiều mục nâng cấp giữa 
Anzac Road và tuyến đường xe lửa East 
Hills.

Trạm xe lửa Nhập cảng /Xuất cảng cũng 
tạo được tiến độ trong năm nay, với việc 
gia tăng số thùng hàng (containers) được 
chuyên chở đến cơ sở của chúng tôi, 
giảm hoạt động xe tải trên M5 Motorway 
và giúp phục vụ người thuê cơ sở của 
chúng tôi và cả các nhà nhập cảng hàng 
hóa trong vùng tây nam Sydney.

Các trung tâm phân phối mới của Woolworths tiếp tục hình thành tại 
Moorebank Precinct West.
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Những gì sẽ xảy ra trong năm 2022
Đội ngũ Kalmar đã nỗ lực công tác cạnh trạm xe lửa để chuẩn 
bị máy móc tự động hóa mà sẽ vận hành trạm sau này. Việc 
thử nghiệm được dự định sẽ bắt đầu vào đầu năm 2022.

Năm tới sẽ có nhiều phát triển thêm tại Moorebank Precinct 
West, với các trung tâm phân phối mới của Woolworths tiếp 
tục hình thành, các con đường nội bộ sẽ hoàn tất và các điểm 
ra vào mới cho địa điểm của chúng tôi đang bắt đầu cho thấy 
việc khu vực này sẽ hoạt động ra sao khi đề án của chúng tôi 
hoàn thành.

Tiếp theo sự chuẩn y kế hoạch vào tháng Mười, công tác cần 
đến để khởi sự việc chấn chỉnh Moorebank Avenue sẽ được xúc 
tiến. Con đường gồm bốn làn xe chạy (lane) sẽ nới rộng quanh 
ngoại vi phía đông của khu vực và đem đến hiệu quả cải tiến 
đáng kể cho những người di chuyển giữa Moorebank và 
Glenfield cũng như những người ra vào khu vực Moorebank 
Logistics Park.

Một phần quan trọng của công tác trong năm 2022 sẽ là việc 
nâng cấp của mạng lưới điện địa phương nhằm bảo đảm sự 
cung ứng có phẩm chất cho tất cả mọi người trong cộng đồng. 
Chúng tôi tiếp tục làm việc với đội thầu nâng cấp điện để giảm 
thiểu bất cứ tác động nào đối với cộng đồng.

Trong 12 tháng qua đội ngũ chúng tôi đã tạo được tiến triển tốt cho đề án và chúng tôi mong đợi tiếp tục việc này 
trong năm 2022.
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Trung tâm chủng ngừa phục vụ 5.000 liều
Trung tâm chủng ngừa Covid-19 tại địa điểm Moorebank 
Precinct East hiện nay đã hoàn tất dịch vụ, với mức chủng 
ngừa khắp các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) và các 
nơi khác ở Sydney đã đạt hơn 90% và nhu cầu của việc chủng 
ngừa đã giảm rất nhiều.

Lúc đầu trung tâm được mở cửa để phục vụ các nhân viên 
tuyến đầu từ tây nam Sydney nhưng đã trải rộng để cung ứng 
vắc-xin đến những người khác khi mà việc tiếp cận vắc-xin 
được nới rộng từ những diện dân số chủ chốt đến toàn thể dân 
số từ 12 tuổi trở lên, trước khi trung tâm đóng cửa vào giữa 
tháng Mười.

Trung tâm này, hoạt động cùng với Dịch vụ Y tế Công ty 
(Company Medical Services), đã làm việc từ ngày 2 tháng Chín 
đến 13 tháng Mười và tổng cộng đã có 5.164 liều vắc-xin 
Pfizer ngừa Covid-19 đã được tiêm chủng – hơn 170 liều mỗi 
ngày.

Trung tâm này đã cung ứng công việc làm cho tám người, từ 
nhân viên tiếp tân và nhân viên chỉ huy và an ninh cho đến 
những chuyên viên y tế thực hiện việc chủng ngừa.

Hơn 5.000 liều Pfizer ngừa Covid-19 đã được tiêm chủng tại địa điểm của chúng tôi vào tháng Chín và tháng Mười.

Chi tiết  
liên lạc mới

Vui lòng xem trang mạng của chúng tôi: Nếu có các câu hỏi cụ thể, vui lòng:

gọi đến 1800 986 465

Level 15, 207 Kent Street 
Sydney NSW 2000 

hoặc gửi các câu hỏi hoặc góp ý qua email 
đến moorebank@tsamgt.com

www.simta.com.au  
để biết thêm thông tin




